
Komunikat Komisji dotyczący wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000
w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno celem przedłużenia

obowiązującego systemu dotacji o jeden rok

(2007/C 196/05)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organi-
zacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (1), obecny system dotacji w odniesieniu do krótkich
włókien lnianych oraz włókien konopi przestanie obowiązywać z końcem roku gospodarczego 2007/2008.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1673/2000 Komisja przed końcem roku gospodarczego
2007/2008 przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny wpływu dotacji prze-
znaczonych dla przetwórstwa. Komisja proponuje przedłużenie obowiązywania obecnego systemu o kolejny
rok oraz przeprowadzenie dogłębnego badania sektora w ramach zażądanej przez Radę w czerwcu 2003 r.
oceny systemu płatności jednolitej, która ma zostać dokonana w roku 2008. Przed rozpoczęciem nowego
roku gospodarczego 2008/2009 Komisja zamierza przedłożyć Radzie sprawozdanie oraz wniosek legisla-
cyjny.

Zdaniem Komisji przedłużenie obowiązywania obecnego systemu pozwoli na bardziej szczegółową analizę
oraz zapewni wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie oceny wpływu, tak by ocenić możliwość
uproszczenia tego systemu poprzez objęcie go ogólnymi ramami rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w
ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (2).

Jeśli Rada wyrazi zgodę, przedłużenie obowiązywania systemu do końca roku gospodarczego 2008/2009
oznaczałoby utrzymanie dotacji do długich włókien lnianych na obecnym poziomie 160 EUR/t oraz dotacji
do krótkich włókien lnianych i włókien konopi na obecnym poziomie 90 EUR/t. Zachowane zostałyby
również obecne poziomy krajowych ilości gwarantowanych.

W przypadku maksymalnego poziomu zanieczyszczeń i łusek należy — wobec faktu, że większość państw
członkowskich odeszła od górnej granicy wynoszącej 7,5 % oraz w związku z tym, że określone zastoso-
wania końcowe wymagają wysokiego poziomu zanieczyszczeń — zachować obecny system, zgodnie z
którym państwa członkowskie mogą przyznać dotacje do krótkich włókien lnianych zawierających nie
więcej niż 15 % zanieczyszczeń i łusek oraz do włókien konopi zawierających maksymalnie 25 % tychże.

Dotacje uzupełniające, przyznawane przedsiębiorstwom dokonującym wstępnego przetwarzania długich
włókien lnianych w określonych, tradycyjnych regionach Niderlandów, Belgii i Francji, pozostałyby bez
zmian na poziomie 120 EUR/ha w strefie I oraz 50 EUR/ha w strefie II.

Koszty związane z przedłużeniem obowiązywania systemu są szacowane na 5,07 mln EUR. W przypadku
pełnego wykorzystania krajowych ilości gwarantowanych skutki finansowe wyniosłyby maksymalnie 12,02
mln EUR.
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(1) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175
z 29.6.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 552/2007 (Dz.U. L 131
z 23.5.2007, str. 10).


